
Degrasan 842 
 

Technical Information 

 

Liqiud, alkaline based product for cleaning and maintenance of machines, floors, cabinets, 
shelves, plastic and more. Removes easily fat, oil, grease and waxes. 

 

Degrasan 842 is a liquid, alkaline based product for general cleaning tasks in hotels, restaurants 
and in the industry. The special combination of raw materials make sure that Degrasan 842 
removes fast and save even extreme dirt such as fat, oil, soot, nicotin, smoke, waxes, carbon, ink 
and other contamination. 
 
Degrasan 842 does not attack materials like concrete, rubber, metal, linolium and plastics. 
Anyway, always a proper test should be conducted in suitable areas. 
 
 
Characteristics 

 

 
Field of application 
Cleaning and maintenance of machines, floors, cupboards, shelfs, roofs, traffic signs, plastic 
surfaces, sanitary rooms, ships, awnings and other strong soiled parts. 
 
Application 
For normal soils with cold or warm water at a relation of 1:50 to 1:100, for the removl of strong 
soils up to 1:5 to 1:10. 
 
Warm water increases the cleaning ability. 
 
Packing 
10-30-200-1000 kg 
 
Safety 
For more information, please refer to our actual MSDS 

 

 

Appearance Reddish liquid 

Density 1.06 g/ml (20 Degree C) 

pH-Value 10.45 (1 %) / 12.8 (Conc.) 



 842دگرازان 
 اطالعات تکنیکی

 

 گر.مایع، محصول پایه قلیایی برای شستشو، پاکسازی و نگهداری ماشین آالت، سطوح کف زمین، کابینت ها، قفسه ها، پالستیک و بسیاری موارد دی

 به راحتی چربی، روغن، گریس و واکس و موم را پاک میکند.

یک محصول مایع پایه قلیایی است که برای مصارف عمومی و و به طور کلی پاکسازی هر گونه محیط و سطح در هتل ها، رستوران ها و  842دگرازان 

 صنایع کاربرد دارد.

اثر دود، غن، دوده، نیکوتین، به سرعت کثیفی های حتی شدید از قبیل چربی، رو 842دگرازان ترکیب منحصر بفرد از مواد خام این اطمینان را می دهد که 

 موم، کربن، جوهر و دیگر آلودگی را از بین می برد.

به مواد و سطوحی که بر روی آنها استفاده می شود، از قبیل سیمان، الستیک، فلز، مشمع پالستیکی کف و یا کفپوش های پالستیکی و  842دگرازان 

ر صورت، همیشه الزم است که ابتدا قبل از مصرف، بر روی یک قسمت مناسب و کوچکی از سطح موکت اتاق و پالستیک آسیبی وارد نمی کند. البته در ه
 اضافه و امتحان گردد.

 

 خصوصیات

 ظاهر مایع مایل به قرمز

 چگالی درجه سانتی گراد 20گرم بر میلی لیتر در دمای  1.06

10.45 (1 %) / 12.8 (Conc.) pH 

 

 مصرف زمینه

ماشین آالت، سطوح کف زمین، کمد و کابینت، قفسه، پشت بام، عالیم و تابلوهای ترافیک، سطوح پالستیکی، فضاهای بهداشتی، کشتی، پاکسازی و نگهداری 
 سایبان ها و پناهگاه ها و دیگر قسمت های پر گرد و خاک.

 

 مصرف طریقه

 به صد برای گرد و خاک و کثیفی معمولی با آب سرد و یا گرم به نسبت یک به پنجاه تا یک

 برای پاکسازی گرد و خاک و کثیفی قوی نهایتاً تا نسبت یک به پنج تا یک به ده با آب رقیق گردد.

 استفاده از آب گرم، توانایی شویندگی و پاک کنندگی محصول را افزایش می دهد.

 

 بسته بندی

 و هزار کیلوگرمی 200-30-10در بسته بندی های 


